
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  COL253.12-1

ATA DA 70ª REUNIÃO DO COAD DE 29/09/2022

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e

dez minutos,  na sala PVA223 do Pavilhão de Aulas, reuniu-se o Conselho Acadêmico e

Administrativo, em sessão ordinária, sob a Presidência do professor Renato Adriane Alves

Ruas, Diretor Geral, com a presença dos seguintes conselheiros: Luciano Lopes Pereira,

Diretor Administrativo e Financeiro; professor  Fábio André Teixeira, Diretor de  Ensino;

professor Everaldo Antônio Lopes, Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação; Camila Rocha da

Silva, Chefe do Instituto de Ciências Agrárias; professora Meire de Oliveira Barbosa, Chefe

do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; professor Hernani Martins Júnior, chefe do

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas; professoras Tatiana Coura Oliveira e Moema

Lopes  Ramos, representantes  dos  docentes;  professora  Milene  Therezinha  das  Dores,

representante  da  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação;  Magno  Alves  de  Oliveira,

representante da Câmara de Ensino;  Bruno Barbosa de Oliveira, representante da Câmara

Comunitária; servidoras Roberta Gomes Prado e Vitor Aguiar da Silva, representantes dos

técnico-administrativos;  Vinicius  Guimarães  Nasser,  representante  discente  da  pós-

graduação e  Vitor Alexandre Júnior, representante discente da graduação.  Justificaram a

ausência os professores Gilberto Venâncio Luiz e Maria Elisa de Sena Fernandes. Dando

início à reunião, Prof. Renato Ruas cumprimentou e agradeceu a presença de todos e passou

à análise do itens da pauta: 1. Apreciação da ata da 69ª Reunião do COAD: colocada em

votação, e não havendo correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação de

ad referenda:  Prof. Renato procedeu a explicação de cada um dos tópicos de aprovações

por  ad  referendum,  sendo  todas  aprovadas  por  unanimidade,  conforme  segue:  2.1.

Progressão/Promoção  Docente: 2.1.1.  Lucas  Martins  Guimarães  –  Adjunto  3  para

Adjunto 4 (23114.907073/2022-66);  2.1.2.  Edgar Hernando Lizarazo Jaimes -  Adjunto 2

para Adjunto 3 (23114.910891/2022-46); 2.1.3. Ézio Marques da Silva - Associado 2 para

Associado 3 (23114.912566/2022-18); 2.1.4. Vania Maria Moreira Valente - Associado 2

para Associado 3 (23114.914041/2022-17);  2.1.5.  Thiago Henrique Nogueira -  Adjunto 4

para Associado 1 (23114.913169/2022-63); 2.1.6. Adriana Zanella Martinhago - Associado

1 para Associado 2 (23114.913482/2022-00); 2.1.7. Silvana da Costa Ferreira - Associado

2 para Associado 3 (23114.912640/2022-04); 2.1.8. Martha Elisa Ferreira de Almeida -
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Associado 1 para Associado 2 (23114.915697/2022-57); 2.1.9. Karine Frehner Kavalco -

Associado  2  para  Associado  3  (23114.916330/2022-51);  2.1.10.  Raquel  Santos  Soares

Menezes  -  Associado  1  para  Associado  2  (23114.914542/2022-01);  2.1.11.  Luciane

Cristina Oliveira Lisboa - Associado 2 para Associado 3 (23114.916572/2022-44); 2.1.12.

Marcos Paulo de Oliveira Loureiro – Adjunto 3 para Adjunto 4 (23114.915708/2022-07);

2.1.13.  Guilherme  Leal  Xavier  –  Adjunto  1  para  Adjunto  2  (23114.916958/2022-56);

2.1.14. Leonardo Carvalho Mesquita – Assistente 2 para Adjunto 1 (23114.915202/2022-

90);  2.1.15.  Simone  Rodrigues  Campos  Ruas  –  Adjunto  3  para  Adjunto  4

(23114.914754/2022-81);  2.1.16.  Geraldo  Humberto  Silva  –  Adjunto  3  para  Adjunto  4

(23114.916234/2022-11);  2.1.17.  Marcelo  Rodrigues  dos  Reis  -  Associado  2  para

Associado 3 (23114.917096/2022-89); 2.1.18. Karine de Oliveira Gomes – Adjunto 4 para

Associado  1  (23114.913733/2022-48).  2.2.  Colação de Grau Especial:  2.2.1.  Mateus

Moreira  Silva  –  Ciências  Biológicas(23114.913790/2022-27);  2.2.2.  Bárbara  Ferreira

Gonçalves  -  Ciências  Biológicas(23114.914612/2022-13).  2.3.  Treinamento  Docente:

2.3.1.  Leonardo  Carvalho  Mesquita  (23114.900035/2019-87).  2.4.  Formalização  de

convênio até R$15.000,00:  2.4.1.  Raquel  Santos  Soares  Menezes  (23114.912530/2022-

34);  2.4.2.  Lucas  Martins  Guimarães  (23114.913245/2022-31,  23114.913249/2022-19,

23114.913242/2022-05);  2.4.3.  Reynaldo  Furtado  Faria  Filho  (23114.912961/2022-09);

2.4.4.  Flávio  Lemes  Fernandes  (23114.915046/2022-67;  23114.917518/2022-16);  2.4.5.

Maria Clara Fava (23114.914968/2022-57); 2.4.6. Rodrigo Moreira (23114.916677/2022-

01); 2.4.7. Everaldo Antônio Lopes (23114.916439/2022-98). 2.5. Finalização de Estágio

Probatório:  2.5.1. Rodrigo Moreira  (23114.900104/2020-96).  Finalizada a apreciação

dos despachos por ad referendum, passou-se para análise e discussão dos demais itens da

pauta, a saber:     3. Relatórios de acompanhamento de pós-graduação servidor técnico-

administrativo:  3.1.  Alysson Ribeiro Paiva (23114.902472/2020-79); 3.2. Bruno Garcia

Lima  (23114.900462/2020-07);  3.3.  Graziele  Cristina  Ferreira  (23114.901715/2021-32);

3.4.  Lais  Barbosa  Vieira  (23114.903123/2022-36);  3.5.  Marilia  Lelis  Ribeiro

(23114.919932/2021-89);  3.6.  Thamires  Souza  Martins  (23114.901624/2021-05);  3.7.

Washington  Martins  Pontes  (23114.905375/2019-02);  3.8.  Nathan  Rabelo  Martins

(23114.900214/2020-58):  apresentados  os  relatórios,  os  processos  foram  aprovados  em

bloco por unanimidade. 4. Relatórios de acompanhamento de treinamento docente: 4.1.
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Pedro Moisés de Sousa (23114.908258/2020-26); 4.2. Rafaela Heloisa Carvalho Machado

(23114.910630/2019-21): após apresentação em bloco,  os processos foram aprovados por

unanimidade.  5.  Finalização  de  Estágio  Probatório:  5.1.  Gustavo  Silva  de  Souza

(23114.900288/2020-94);  5.2.  Magno  Alves  de  Oliveira  (23114.908812/2020-75):  após

apresentação em bloco, os processos foram aprovados por unanimidade. 6. Redistribuição

de servidores: 6.1. Redistribuição do professor Guilherme de Castro Pena (IEP) para

a Universidade Federal de São João Del Rei tendo como contrapartida o código de

vaga 328451 (23114.909140/2022-87): foi apresentada a manifestação favorável da UFSJ

encaminhada  à  Reitoria  da  UFV quanto  à  redistribuição  do docente  e  a  aprovação  do

Colegiado e da coordenação do curso. O professor Hernani demonstrou pesar pela saída do

docente após o recente retorno do período do treinamento, porém reforçou que a discussão

foi  feita  no Colegiado e aprovado.  A professora Moema questionou a liberação após o

período de treinamento e disse acreditar que a instituição perde com a saída nesses casos, o

que tem sido recorrente no campus, sugerindo que seja solicitada ao docente a manifestação

quanto ao interessa na redistribuição, pois esse documento não consta no processo. Dessa

forma foi  encaminhado  que  o  docente  deverá  manifestar  seu  interesse  para  apreciação

posterior do COAD.  6.2.  Redistribuição da servidora  Luana Loren Correa Oliveira,

ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Instituto Federal do Triângulo

Mineiro  – IFTM para a UFV-CRP,  tendo como contrapartida a redistribuição do

servidor Anderson Luiz Moreira de Oliveira para o IFTM (23114.916837/2022-12): foi

apresentada a solicitação da servidora do IFTM e a anuência do servidor da UFV-CRP,

assim como a concordância da chefia imediata e colocado em votação, o item foi aprovado

por unanimidade. 6.3. Redistribuição da servidora Lucélia Cristina Alves, ocupante do

cargo de Técnico em Laboratório, do Instituto Federal de Brasília para a UFV-CRP,

tendo como contrapartida código de vaga 967057 de Técnico  de Laboratório/Área

(23114.910953/2022-10): o professor Renato procedeu a leitura da solicitação para análise

dos  conselheiros,  apresentando  a  motivação  da  servidora  em  permanecer  no  CRP,

informando que o código de vaga é para lotação no almoxarifado de produtos químicos e

planejamento de compras de produtos e materiais dos laboratórios. A professora Camila se

manifestou favorável  considerando a colaboração técnica que vem sendo realizada  pela

servidora. A servidora Roberta questionou a futura lotação da servidora, sendo informado
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que  isso  ainda  será  definido,  podendo  atender  a  diversos  setores,  gerando  ganho

institucional.  Após  discussão,  a  utilização  da  vaga  para  redistribuição  da  servidora  foi

aprovada por unanimidade.  7. Finalização de Concurso para Professor Efetivo na área

de  Ciência  e  Tecnologia  de  Alimentos  -  Edital  52/2022  (23114.908863/2022-69):

apresentado o resultado do concurso, o item foi aprovado por unanimidade.  8. Plano de

Capacitação dos docentes do IEP (23114.902424/2019-47): foi explicada a solicitação de

licença dos docentes para aprovação e lido o despacho emitido pela PPG em que manifesta

parecer contrário ao treinamento da professora Maria Gabriela Mendonça Peixoto. Após

discussão, colocou-se em votação o posicionamento do COAD, considerando os pareceres

do IEP e as justificativas apresentadas pela docente, havendo sete votos favoráveis e oito

votos contrários à liberação da docente Maria Gabriela para realizar pós-doutorado na UnB,

dessa forma o treinamento não foi aprovado pela maioria dos conselheiros, sendo os demais

treinamentos  apresentados  no  Plano  de  Capacitação  aprovados.  9.  Informes  Gerais: o

professor  Renato repassou  informes  referentes  aos  seguintes  assuntos:  finalização  dos

elevadores dos prédios CIP e LAE; início da discussão sobre o teletrabalho na UFV, em

momento  oportuno  os  diretores  e  demais  chefias  serão  consultados  sobre  o  assunto;

processo eleitoral para Reitor e Vice-Reitor da UFV; realização de reunião em Florestal

para  discussão  sobre  o  baixo  n[úmero  de  matrículas  e  ações  a  serem  implementadas;

apresentação das notas do ENADE 2017-2021, demonstrando preocupação com as notas de

alguns  cursos  que  mantiveram  a  mesma  nota;  realização  da  Mostra  de  Profissões,

solicitando  aos  presentes  apoio  na  divulgação  e  realização  do  evento,  apresentadas

atividades voltadas para o Setembro Amarelo e informes sobre a colação de grau realizada,

sendo levantada  a  possibilidade  de  utilização de beca pelos  conselheiros  do COAD na

próxima cerimônia, o que será verificado junto à SOC. Não havendo mais nada a tratar, às

nove horas e cinquenta e três minutos o Presidente agradeceu a participação de todos e deu

por  encerrada  a  reunião,  e  eu,  Thiago  Corrêa  Borges,  secretário  ad  hoc do  Conselho

Acadêmico e Administrativo, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada será assinada pelo

Presidente e por mim, Secretário.


